
Bátaszék sportja 

 

Bátaszék sporttörténetének kezdete a németség betelepítéséhez, a Bátaszéki Német Lövészegylet 1739-os 

megalakulásához köthető. Az egylet a II. világháborúig rendszeresen működött, majd 1945-ben 

belügyminiszteri rendeletre hivatalosan feloszlatták. A település sportélete igazán a 20. század első 

évtizedeiben indult be. Ez az időszak igen mozgalmasnak mondható, számos különféle célú sportkör alakult, 

illetve szűnt meg ekkor. 1911-ben hozták létre a Bátaszéki Sportklubot labdarugó, majd atlétikai 

szakosztályokkal.  1919 áprilisában jött létre a Bátaszéki Atlétikai Klub és a Bátaszéki Vasutas Egyesület. A 

második világháború után, 1945-től újraszerveződött Bátaszék sportja, ekkor kezdődött meg sportéletének 

fénykora. 1945. május 28-án megalapították a Bátaszéki Vasutas Sport Egyesületet. Futball, 1945-től 

kosárlabda, ökölvívás, sakk, asztalitenisz mind működtek a településen. Bátaszék büszke a sportmúltjára. 

Ennek a múltnak és a sporttörténetének ápolására a város 2003-ban közalapítványt hívott életre. Az 

alapítvány célul tűzte ki, hogy gondoskodik azok erkölcsi megbecsüléséről, akik sokat tettek és tesznek 

Bátaszék sportjáért.  

 

Térségünk legjelentősebb sportlétesítményei Bátaszéken találhatók. A nagyméretű fedett lelátóval, 

öltözőkkel, edzőteremmel rendelkező Vicze János Sportpálya, valamint az általános iskolához kapcsolódó 

tornacsarnok a tanórák mellett számos sport és társadalmi rendezvényeknek ad helyet. A térségi Tanuszoda a 

Bátaszék körzetében lévő települések lakói számára is biztosítja az úszástanulást, sportolás lehetőségét. A 

hazai hagyományoknak megfelelően Bátaszéken is a legnépszerűbb, legnagyobb tömegeket megmozgató 

sportágként tartják számon a labdarúgást. 1982-ben a nagyközség vezetői és sportbarátai létrehozták a Fenyő 

Kupát. A településen a kosárlabda-sport is egyre nagyobb teret hódít, főként az iskolások körében. A 

Bátaszéki Sport Egyesület 1983-ban vette fel szakosztályai sorába a Wado-ryu Karate Szakosztályt. A karate 

Bátaszéken a legnépszerűbb egyéni sport, mintegy 110-120 aktív főből áll a csapat. A csapat legnagyobb 

megmozdulása a májusi Széki Kupa, melyre nem ritka, hogy 250 versenyző is benevez. Kimagasló 

eredményeik vannak. Megyei, országos, európai és világbajnoki címekkel büszkélkedhetnek a szakosztály 

versenyzői.  A bátaszéki sakkszakosztály az 1950-es években alakult, napjainkban is él és működik. A 

bátaszéki Rudolf Anna 2008-ban magyar bajnoki címmel kiérdemelte az olimpiai válogatottságot is. 

Tizenegyszer választották Tolna megye legjobb női sakkozójává. A bátaszéki sakkszakosztályban a 

hagyományos sakkal párhuzamosan működött a hexasakk, amiben ugyancsak a Bátaszéken élő Rudolf 

László 1984-ben Európa-bajnok, 1990-ben pedig világbajnok lett. Könyvet is írt Bátaszék sportja címmel. 

 

 

     

 



 

 

 


